CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op woensdag 7
november 2012, Pabo Thomas More, Rotterdamaanvang 19.30 uur.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Cor Hoffmans, opent de vergadering. Deze zal uiteenvallen in het
verplichte deel en in een deel waarin de nieuwe huisstijl wordt gepresenteerd. Hierna
stellen de mensen achter de bestuurstafel zich voor. De reden dat deze ALV in Rotterdam
plaatsvindt is gelegen in het feit dat de regio Rotterdam van de sectie Basisonderwijs
heden alhier een studiedag had.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 9 november 2011
Voordat het verslag aan de orde wordt gesteld, maakt de voorzitter ter inleiding een paar
algemene opmerkingen.
In een ALV legt het bestuur verantwoording af. Vier jaar geleden heeft het bestuur een
Ambitiedocument vastgesteld. Vervolgens is hier hard mee aan de slag gegaan. Niet alles
is gerealiseerd, wel zijn veel zaken in gang gezet en lopen nog steeds door. Veel van de
werkzaamheden moet door vrijwilligers worden gedaan, waardoor het allemaal wat
langer duurt. Zijn de ambities te hoog gegrepen? Nee, het is immers kenmerkend voor
ambities: stippen op de horizon waar naar toe gewerkt gaat worden. Een aantal van de
oude ambities gaat mee in het nieuw op te stellen Ambitiedocument 2012-16. Het
concept kan in de secties worden besproken en komt dan volgend jaar in de ALV voor de
formele instemming.
In het huidige Ambitiedocument staan twee speerpunten: kwaliteit en voldoende
opleidingsmogelijkheden.
Kwaliteit:
Systematische kwaliteitszorg vindt plaats via visitaties en certificering. Niet alle scholen
zijn hier doorheen, maar dat is een kwestie van tijd. De procedures zijn onderling wel
afgestemd. Wat nog meer moet gebeuren, is dat de visitaties sectie doorbrekend
plaatsvinden (nu alleen in sectie VMO). Maar ook buiten de visitaties om zouden de
secties meer van elkaar kunnen leren.
Voldoende opleidingsmogelijkheden:
Dit alles is voldoende volgens de wet, maar de NMV heeft ook eigen kwaliteitseisen. We
zien dat veel (post) initiële opleidingen afhaken. De hiaten die hierdoor zijn ontstaan zijn
inmiddels in kaart gebracht en gaan door het Kenniscentrum worden opgevuld. Dit kan
eventueel gebeuren door samenwerkingsovereenkomsten met derden aan te gaan, zoals
is gedaan met Korein (waardoor binnen de sectie HJK nu kan worden voldaan aan de
visitatie-eisen).
Een nieuwe cursus voor leidinggevenden is inmiddels van start gegaan. Andere gewenste
cursussen kunnen in eigen beheer of via samenwerking worden gerealiseerd. Het
kenniscentrum heeft hier een regisserende rol in. Met de Hogescholen wordt bezien hoe
het beste kan worden omgegaan met de wijzigingen die zich daar voordoen (bijvoorbeeld
het stoppen van Utrecht met de montessori opleiding).
Het Montessori Kenniscentrum speelt in dit alles een belangrijke rol. De onderzoekrol
blijft nog wat achter vanwege het wegwerken van achterstallig onderhoud, maar dat gaat
nu ook komen; de drie zojuist gepresenteerde notities zijn hier een voorbeeld van. De
mogelijkheden van een lectoraat worden onderzocht, alleen van de NMV of in
samenwerking met anderen. Ook het doen van onderzoek als onderdeel van een

opleiding krijgt meer aandacht. Binnen de VMO zijn Masters aan de slag; binnen het
basisonderwijs gaat onderzoek ook lopen.
Ook gaat worden onderzocht wat de sterke en zwakke kanten van het montessori
onderwijs zijn. Hierdoor zal het montessori onderwijs beter in staat zijn naar buiten toe
om te gaan met opmerkingen over de kwaliteit van het montessori onderwijs. Het
vermoeden bestaat bij de voorzitter dat montessori scholen zich zo maar eens positief
kunnen onderscheiden. Op deze manier kan de discussie over de opbrengsten en
kwaliteit beter worden gevoerd.
Er valt kortom, nog een hoop te doen.
Naar buiten toe profileert de NMV zich nog niet voldoende. Terwijl er kwaliteit voldoende
is. De NMV zit ver van de scholen vandaan, maar zal zo veel mogelijk bijdragen aan deze
profilering. Dit geldt ook voor de presentatie naar buiten toe. Het jasje is er nu in de
vorm van een nieuwe huisstijl, nu volgt de inhoud. De commissie communicatie speelt
ook hierin een rol.
Tot slot merkt de voorzitter op, dat er een positieve beoordeling van de accountant over
de jaarcijfers is.
Het verslag wordt, onder dankzegging, vastgesteld.
3.
Inhoudelijk jaarverslag 2011 – 2012
Het inhoudelijk jaarverslag wordt zonder commentaar unaniem vastgesteld.
4.
Jaarrekening 2011 – 2012 en decharge bestuur
De penningmeester, Walther Kahn, leest de beoordelingsverklaring van de accountant
voor.
Vanwege de huisstijl is er dit jaar meer uitgegeven dan begroot. Daar staat tegenover
dat de secties minder hebben uitgegeven en voor de ondersteuning door de VBS ook
minder kon worden betaald. Een begroot negatief resultaat werd zo een werkelijk positief
resultaat.
De sectie basisonderwijs gaat dit jaar verder met taal en rekenen, de sectie VMO met
materiaal, waardoor naar verwachting dit jaar zal worden ingeteerd op het vermogen.
De ALV stemt in met de jaarcijfers en verleent het bestuur decharge.
5.
Begroting 2012 – 2013 en contributie
De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting.
Voorgesteld wordt de contributie met ongeveer 2 procent te verhogen. De inflatie is meer
dan 2 procent, de BTW is van 19 naar 21 procent gegaan, waardoor het voorstel voor
contributieverhoging meer had kunnen zijn. Hier is vanaf gezien, omdat bezuinigingen
ook het onderwijs raken.
Vanuit de ALV wordt opgemerkt dat het een forse verhoging betreft, wanneer dit moet
worden opgebracht door de ouders.
De penningmeester geeft aan dat de contributie voor de sectie HJK dusdanig laag is dat
andere secties moeten bijdragen, vanuit het algemeen belang. De contributie is ook voor
het algemeen belang van de verniging.
De begroting, inclusief het contributievoorstel, wordt, met twee stemmen tegen,
vastgesteld.
6.
Royement leden
Leden van de vereniging betalen nog niet altijd de contributie, hoewel het wel beter gaat
dan in het verleden; de penningmeester heeft hier hard aan getrokken. De leden die nu
op de lijst staan, zijn allen meerdere malen gemaand en, als ze persoonlijk bekend
waren, ook benaderd. Het gaat enkel om individuele leden.

Een lid op de lijst is vorig jaar, hangende een gerechtelijke uitspraak, geschorst. De
uitspraak van de rechter is in hoger beroep bevestigd, waarop ook deze persoon wordt
voorgedragen voor royement.
De leden worden op de website vermeld, om besluitvorming in de ALV mogelijk te
maken.
De ALV stemt met algemene stemmen in met het voortel de voorgedragen leden te
royeren.
7.
Bestuurssamenstelling
Ter inleiding meldt de voorzitter dat de voorzitter a.i. van de sectie OBO, Tjeerd Mijnster,
is teruggetreden; in zijn opvolging is voorzien in de persoon van Mirjam Stefels.
Als opvolger van Hugo Dirksmeier namens de sectie VMO, wordt Jan Wouter Koning,
rector Rotterdams Montessori Lyceum, benoemd.
Als opvolger van Ronald Steen namens de sectie Bao (de vorige ALV reeds terug
getreden) wordt Wilke Vos, directeur De Kleine Prins te Rotterdam, benoemd.
8.
Rondvraag en sluiting
Op de vraag of er een presentielijst moet worden getekend, wordt bevestigend
geantwoord.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

